
Augusztus 1. és október 9. között.

FEDEZD FEL
A VARÁZSLÓK
VILÁGÁT!
GYŰJTSD A
VARÁZSLATOT!



Gyűjtsd össze mind a 25 Wizzis ceruzadekor fi gurát!
Keresd az 5 legkülönlegesebbet: a 3 áttetsző és 2 sötétben 
világító fi gurát!

Tárold a Wizzis fi gurákat a 
gyűjtőalbumban, mely tartalmaz egy 

varázslatos kivetítő pálcát is!

Lumos! A kivetítő pálcika mindkét 
vége világít. 4 lemez is tartozik hozzá, 

melyekkel a roxforti házak címereit 
vetítheted a falakra vagy a mennyezetre

egy sötét szobában.

Fehér bögrék:

Gyűjtőalbum

Kivetítő pálca

Keresd az 5 legkülönlegesebbet: a 3 áttetsző és 2 sötétben 
világító fi gurát!

Ingyenes
csomag

1db ingyenes csomag

5000 
forintonként

Teljes ár 299 Ft

Gyűjtőalbum 

999 Ft

figurák



Patrónus
Harry ikonikus szarvas alakú patrónusa.

Bögrék

Fehér bögrék:

Sötétben 
világító 
bögrék:

Hőhatás:

Gyűjtsd össze mind a 6 különböző speciális hatású bögrét! 
Gyakorold a varázslatokat, amelyek a bögre alján találhatók.

Sötét varázslatok
Dark Arts karakterek: Voldemort,

a halálfalók, a hűséges Nagini.

Sötét varázslatok Patrónus

Ezek a bögrék hőre 
érzékenyek. Amikor a bögre 
hideg, néhány grafi kus elem 
látható, amikor a bögre forró 

italt tartalmaz, más, rejtett 
grafi kák is megjelennek!

Ezek a bögrék világítanak 
a sötétben, néhány grafi kus 
elem kiemelkedik a speciális 

pigmentek hatására. 
Világítsd meg a legsötétebb 

éjszakákat ezekkel a 
bögrékkel!

Vissza Roxfortba
9 3/4 vágány a Roxfort Express vonattal, 
mely a diákokat a kastélyhoz viszi az új 

mágikus tanév kezdetére.

Kviddics
A kviddics játék minden játékosa - az 

őrző, a terelő, a hajtó és a fogó - látható a 
bögrén.

Házak
A 4 híres roxforti ház: Griff endél, 
Mardekár, Hugrabug és Hollóhát.

Legendás lények
Fedezd fel a varázsvilág két legvarázslatosabb 
teremtményét. A Hippogriff  félig ló, félig sas
és rettenetesen büszke. A Thestral - a szárnyas

lóhoz hasonlóan - csak a halállal már 
szembenézők számára látható.

+999 Ft
TELJES ÁR:
2499 Ft

matrica4

+1499 Ft
TELJES ÁR:
3999 Ft

matrica4

+1499 Ft
TELJES ÁR:
3999 Ft

matrica4



2019. augusztus 1-jétől szeptember 11-ig minden 
magyarországi Auchan üzletben, minden elköltött 
5000Ft után 1db ingyenes Harry Potter Wizzis 
ceruzadekort tartalmazó csomagot kapsz.
Gyűjtsd össze mind a 25 különböző fi gurát és tárold 
őket a gyűjtőalbumban, melyet nagyon kedvező 
áron, mindössze 999Ft-ért vásárolhatsz meg. A 
gyűjtőalbumban egy fáklya alakú pálca is található, 
mellyel a 4 roxforti ház címerét vetítheted a falra.
Ha véletlenül lemaradsz a Wizzis ceruzadekorok 

valamelyikéről... semmi baj! A kis fi gurák 299Ft-os 
áron megvásárolhatók, amíg a készlet tart. 
 
Emellett 2019. augusztus 1-jétől október 9-ig minden 
elköltött 5000Ft után 1db matricát kapsz. 

Gyűjts össze 4 matricát és vedd meg a kiválasztott 
Harry Potter bögrét nagyon kedvező áron! A bögrék 
teljes áron is megvásárolhatók.

Szabályzat

1 2 3 4

+999 Ft
TELJES ÁR:
2499 Ft

matrica4

+1499 Ft
TELJES ÁR:
3999 Ft

matrica4
Nyereményjáték
Nyerj londoni utazást,

és fedezd fel a Harry Potter 
fi lmek forgatási

helyszíneit családoddal!
Részletek az

auchan.hu/harrypotter
oldalon


